
Lokalens/verksamhetens namn:

ANMÄLAN
Verksamhetslokal

Namn- och adressuppgifter
Lokalen

Besöksadress: Postnummer: Ort:

Organisationsnummer/personnummer:

E-postadress (texta tydligt):

Telefon:

Verksamhetens startdatum:Ny anläggning

Sid 1 (2)

Fastighetsbeteckning:

Estunavägen 14 0176-710 00 norrtalje.se

Postadress Besöksadress Telefon vx InternetE-postadress

bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-716 70

Telefax

Anmälan

Ändring av befintlig anläggning

Lokal för hygienisk behandling

Håltagning/piercing Fotvård Akupunktur Tatuering Annat:

Lokal för undervisning

Förskola Skola Fritidshem Öppen förskola

Badanläggning/solarium

Inomhusbassäng Utomhusbassäng Solarium

Företagsnamn:
Företaget

Fakturaadress: Postnummer: Ort:

Postadress: Postnummer: Ort:

Verksamhetsansvarig
Verksamhetsansvarig:

E-postadress (texta tydligt):

Telefon:
Kontaktperson
Kontaktperson:

Fakturaadress: Postnummer: Ort:
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Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje
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Sid 2 (2)

Bilagor som ska bifogas med anmälan

Namnförtydligande:Datum & namnteckning:
Namnunderskrift

• Skalenlig ritning över lokalen/anläggningen där installationer som handfat, toaletter, arbetsplatser, omklädningsrum,
      städförråd, m.m. redovisas.
• Protokoll från senaste flödesmätning av ventilationen.
• Redovisning från den senaste radonmätningen av inomhusluften.

Avgift: En avgift tas ut för handläggning av ärendet. 
Bygg- och miljönämndens taxa enligt miljöbalken finns på norrtalje.se/avgifter 

Anmälan och bilagor inlämnas till:
Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 28 Norrtälje

E-postadress (texta tydligt):

Telefon:
Fastighetsägare
Fastighetsägare:

Vatten och avlopp:

Vatten, avlopp och ventilation
Typ av ventilation i lokalen:

Kommunalt vatten och avlopp Enskild avloppsanläggning och dricksvattentäkt

Verksamheten
Verksamhetens omfattning: t.ex. antal behandlingsplatser/barn/elever:

Beskrivning av verksamheten. Beskrivningen kan även bifogas på ett separat dokument.

Straffavgift: Om en lokal tas i bruk utan att vi fått en anmälan ska en straffavgift (miljösanktionsavgift) tas ut. Avgiften tas ut 
oavsett om den som bedriver verksamheten känner till att en anmälan krävs eller inte.

Handläggning: Handläggning av ärendet påbörjas först då anmälan är komplett. Med komplett anmälan avses en fullständig 
ifylld anmälningsblankett och ovanstående bilagor.

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679
Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens 
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig nämnd 
om du vill veta mer.

• Skriftligt egenkontrollprotokoll.
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